Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások és az egyes szociális szolgáltatásokról,
valamint azok térítési díjairól szóló 9/2009. (III.30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 43/B. § (1) bekezdésében, 92.§ (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Tatai Kistérségi Többcélú Társulásban résztvevő
helyi önkormányzatok hozzájárulásával a következőket rendeli el:
1. § A szociális ellátások és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól
szóló 9/2009.(III. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 16. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ellátások igénybevételére irányuló kérelem a 15.
pontokban foglalt esetekben szóban és írásban
vezetőjénél, vagy az általa megbízott személynél,
bekezdésben foglalt éjjeli menedékhely esetében
kérelmére történik.”

§ (1) a), b), c), d), ea), eb), és g)
is előterjeszthető az intézmény
az 15. § (1) ec) és 15. § (2)
a felvétel a jelentkező szóbeli

2. § A Rendelet 16. §-a a következő (5)-(9) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Rendkívüli élethelyzetben, ha a gondoskodás hiánya a rászoruló életét, testi épségét
veszélyezteti, az intézményvezető haladéktalanul gondoskodik az intézményi ellátásról.
(6) Az intézményvezető az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult
a) a házirendet súlyosan megsérti,
b) a jogosultsági feltételek fennállása esetén a számára megállapított ellátást 30 napig
nem veszi igénybe, s ennek okát hitelt érdemlően nem tudja bizonyítani.
(7)

A házirendet súlyosan megsérti a Szociális Alapellátó Intézményben ellátott,
ha:
a) az intézmény dolgozóival, ellátottjaival szemben durva, agresszív viselkedést tanúsít,
egészségüket vagy testi épségüket szándékos magatartással veszélyezteti,
b) a házirendben foglaltakat többször, szándékos magatartással megsérti,
c) az intézménynek szándékosan kárt okoz,
d) az intézményben elhelyezett tárgyakat nem rendeltetésszerűen használja és ezzel
szándékosan kárt okoz.

(8)

A Tatai Kistérségi Időskorúak Otthonában ellátottak vonatkozásában a
házirend súlyos megsértésének eseteit az intézmény házirendje tartalmazza.

(9)

A szociális alapellátások esetén a személyi térítési díj elengedésére az
intézményvezető döntése alapján kerülhet sor írásbeli kérelem benyújtásával. Az
intézményvezető rendkívüli élethelyzet esetén gyakorolhat méltányosságot. Rendkívüli
élethelyzetben lévőnek minősül, aki
a) munkanélkülivé vált,
b) tartós kórházi kezelésben részesül, és ez legalább 50 %-os jövedelemkiesést jelent
számára, vagy
c) jövedelme oly mértékben lecsökkent, hogy kiadásai a létfenntartását veszélyeztetik.”

__________________________________________________________________________________________________________________

A rendelet megalkotásának napja: 2014. február 26.
3. § A Rendelet16/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„16/B. § (1) A személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak a következők:
a) Szociális étkeztetés
Egy ellátási napra jutó intézményi térítési díj
Ft/nap
Egy ellátási napra jutó intézményi térítési díj kiszállítással
Ft/nap
b) Házi segítségnyújtás
Egy ellátási órára jutó intézményi térítési díj
Ft/óra
c) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.
d) Támogató szolgáltatás
A szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.
e) Időskorúak nappali intézményi ellátása
A szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.
A szolgáltatás keretében biztosított étkeztetés térítési díja
Ft/nap
f) Fogyatékosok nappali intézményi ellátása
A szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.
A szolgáltatás keretében nyújtott étkeztetés térítésmentesen vehető igénybe.”

4. § Ez a rendelet 2014. április 1-jén lép hatályba.

Michl József
polgármester

Dr. Kórósi Emőke
jegyző
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